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REFERAT STYREMØTE 4/2014-2015 
 
DATO  : ONSDAG 3. september 2014 
STED  : Idrettens Hus, rom A 
KLOKKA : 17.00-19.00 
 
Tilstede: Jan Rockstad, Kyrre Frøyd, Geirr Kihle, Ravi Sunder, Silje Nørvåg, Per Burud, 

Monica Møller, Steinar Sørensen.  
Fra adm.: Oddvar Moen, daglig leder(DL), Janne C. Hafskjold, 
idrettskonsulent, Geir Skinnes, idrettskonsulent.  

Forfall:  Gry Mile Jacobsen, Eli Tufte Hanssen 

 
Sak nr. 

19/14 PROTOKOLLER / REFERATER 
 

19.01  PROTOKOLL FRA DIRs STYREMØTE NR. 3/2014 – 18. juni 2014. 
 

Vedtak:  Styreprotokollen godkjennes og legges ut på DIRs nettside. 

 

20/14  ÅRETS TILDELING AV LAM, DK-støtte og Inkluderingsmidler  
 

20.01  Tildelingsutvalget orienterer om LAM-fordeling for 2014 samt om status 
for den tildelte kommunale støtten. 

 Rammene for årets LAM-tildeling er økt betraktelig, for Drammen utgjør dette 
en økning på 28 %. Beløpet var i fjor på kr. 1.989.503,- og er i år på kr. 
2.554,986,-. 
Pr. d.d. er det mottatt 10 søknader på spesialpottene. En påminnelse sendes 
ut denne uken og følges opp med telefonrunde før fristen utløper 10.9. TU gir 
sin innstilling til årets LAM-tildelinger i et møte 25.9. 

 

 Kommunal støtte er utbetalt i uke 26 og 27. To klubber (DFK og Drammen 
BUL) har ikke fått sine beløp på grunn av manglende bilag. Begge klubber er 
purret 2 ganger. Restbeløpene er 4.259,- og 11.538,-. Utbetalt til nå: 
2 134 891,- (2 150 688,- tildelt) 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

20.02  Inkluderingskonsulenten informerer om status og høstens 
klubbtildelinger.  

 15 klubber søkte på i alt 23 tiltak. 4 avslag på grunn av at de ikke er innenfor 
kriteriene. 700 barn har i høst fått tilbud gjennom våre inkluderingsmidler. 

 Åpen hall på Fjell har kommet inn i mer faste rammer. Fjell SK er ansvarlig for 
tiltaket. Det er kjøpt inn mer utstyr, slik at Åpen hall nå har et brukbart 
utstyrsdepot i Galterudhallen. Skoleløpet og idrettsmessen: litt redusert 
deltakelse på grunn av streiken, ca. 2.500 deltok. Rundt 20 klubber deltok på 
idrettsmessen. Se mer info ved å følge linker over. DIR ønsker en sterkere 
rolle i neste års arrangement, dette tas med i evalueringen senere i høst. 

Vedtak: Tatt til orientering 
 

http://www.drammenir.no/protokoller/styreprotokoller/
http://www.drammenir.no/skolelopet-2014-med-3500-deltagere/#more-1674
http://www.drammenir.no/skolelopetidrettsmessa/#more-1746
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20.03  Tildeling av NM-støtte til DSKs langbane-NM i juli.  
Vedtak: Drammen Svømmeklubb tildeles kr. 15. 000,- i NM-støtte. 
 

20.04  DIRs forslag til ny ordning for Hallrefusjon og annen DK-støtte. 
 DK ønsker at DIR kommer med innstilling om hvilket forslag vi ønsker å 

støtte. Styret mener at det er for tidlig. DIR inviterer de fire store klubbene 
som eier egne haller til et møte der forslagene legges fram. VNI må delta på 
dette møtet. De to forslagene må sendes ut på forhånd slik at klubbene kan 
gjøre seg opp en mening til møtet.   

Vedtak:  Tatt til orientering. 
 

21/14 AKTUELLE SAKER FRA ANLEGGSUTVALGET  

21.01  Info om anleggsmøter / dialoger i juni / august-oktober. 
 Det avvikles nytt møte om etablering av interkommunale anlegg den 7.10.  

 Viktig at DIR kvalitetssikrer tallmaterialet i vårt oppsett fra 2013 om 
bygging av 9 store anlegg. Jfr. Referat fra Anleggsutvalgets møte 26.8. 
 

 Ny fleridrettshall på Øren. 
Mottatt referat fra møte med DEKF, Øren skole, DBK og DIR. Viktig for oss å 
holde fokus på punktet om ikke godkjente byggeplaner slik at disse planene 
blir prioritert og satt opp på prioriterte lister i kommunen. 
 

Interkommunalt anlegg for skyting i Hurum? 
Det er etter møtet mottatt referat fra et møte i BIKs anleggsutvalg hvor det 
framgår at Aron Skytterklubb er involvert i et nytt interkommunalt 
skytteranlegg i Hurum. DIR’s Anleggsutvalg følger opp saken. 
 

21.02  DIRs deltakelse i Marienlyst- og Berskaug-prosessene. 
Egne temasider om disse prosessene er nå etablert på www.drammenir.no. 
Interne arbeidsdokumenter vedr. sakene legges ut her, passordbeskyttet. 
Passordet distribueres til involverte personer i prosessene. Generell info 
legges ut åpent tilgjengelig for alle. Info om Berskaug-planleggingen 
oppdateres nå forløpende, de andre prosessene settes i gang i løpet av 
september. 

 

21.03  Spillemidler – Status og prosess for SM-prioritering 2015 til ferdige anlegg. 
Prosessen ligger nå hos Drammen Kommune, de har satt sin frist til 18. 
oktober. VNI inviteres som tidligere år til neste møte i anleggsutvalget der 
DIRs innstilling til SM-prioritering behandles. 
 

Momsrefusjonsordningen for idrettsanlegg bygd av idretten. 
Siden ordningen ble etablert i 2010 har regelen stort sett vært at alle som har 
søkt har fått refundert hele momsbetalingen sin. I år så vil beløpet avkortes 
med hele 42,9 % fordi regjeringen har undervurdert omfanget. 
Sandefjord Idrettsråd har sendt brev til myndighetene om dette. DIRs admin. 
følger saken videre og utfordrer BIK til å presse på via NIF for å få en 
fullverdig ordning slik den var ment. 

Vedtak: Tatt til orientering 

http://www.drammenir.no/
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22/14 MØTER MED POLITIKERNE OM VALG 2015 OG BUDSJETTER.  

22.01  DIRs utfordringer om viktige saker for valgperioden 2015-2018. 
Saksinfo; AU i DIR hadde det første møtet med et av bystyrepartiene 
(Venstre) den 1/9. Tilsvarende drøftelser bør gjennomføres med alle partiene 
for og få et godt samarbeid med politikerne framover samt en dialog om 
idrettens / DIRs viktigste saker i neste valgperiode. 
Det bør settes opp en detaljert agenda for våre prioriterte saker slik at møtene 
følger en fast agenda for alle partier. På denne måten får vi de samme 
opplysningene fra alle partier. 
Vi sender ut en mail til alle politiske partier der vi ber om møter, og setter 
forslag til datoer og tidspunkter. Partiene inviteres også til studieturer i høst til 
andre store byer for å få bedre kunnskap om anlegg og 
hallrefusjonsordninger. 

 

22.02  DIRs forslag til anleggsprioriteringer framover / investeringsbudsjettet. 
Saksinfo; DIRs prioritering av nye anlegg og rehabiliteringer for hhv 2015 og 
2016-2018 må tas opp med idrettspolitikerne før budsjettet vedtas. 
DIR støtter fortsatt at den hallen som er først klar for bygging – bygges før 
øvrige haller. 
DIR må også passe på at bevillingene kommer på plass til prosjekter som i 
dag ikke er prioritert. 
Brakerøya banen er noe forsinket, Anbud starter i morgen. Oppstart blir i 
oktober og er planlagt ferdig primo november. 
Styret ønsker å få informasjon om hva Brakerøya-jobben koster? 

Vedtak:  DIRs prioriteringslister bør formidles på ny i oktobermøtet i 
Byutviklingskomiteen sammen med andre viktige saker for 
Drammensidretten. 

 

22.03  DIRs deltakelse og involvering på årets bydelskonferanser. 
 Drammen kommune har foreløpig ikke satt noen datoer. 

 

23/14 ORIENTERINGSSAKER. 

23.01  Økonomisk status for DIR pr august 2014. 
Regnskap pr 15/8 var sendt styret på forhånd og DL redegjorde for 
økonomisk status som er meget tilfredsstillende. 
 

23.02  Samhandling med BIK m.fl. om skoleløp / idrettsmesse m.m.. 
  Samhandling med BIK om skoleløpet. Se sak 20.02. 
 

   Byliv: I korte trekk dreier Byliv Drammen seg om å skape mer aktivitet i 
Drammen sentrum gjennom samarbeid med blant annet idretten. Fokus på 
grønn transport og logistikk og Kortreist kvalitet. Selv om prosjektet i 
Tollbugata nå er avsluttet så kan kanskje dette eksemplet være et godt 
eksempel på ideen bak Byliv. 

 

  IK-ledermøte. NIFs ledermøte for idrettskretsene skal i år arrangeres i 
Drammen i september med Buskerud IK som teknisk arrangør. Temaene er 
bl.a. rammetilskudd, anlegg, folkehelse, frivillighet og spillemidler. 

   

http://www.drammen.no/ForsideArtikler/Drammen/Bedre%20byliv%20i%20Tollbugata.aspx
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23.03  Info-møte med kommunen og friidretten om Marienlystplanene den 10/9. 
 Formålet med møtet er å komme i gang med en grundig kravspesifikasjon for 
anlegget, dvs. både friidrettsbanen og friidrettshallen.  
 

23.04  Informasjon og spørsmål fra de enkelte styremedlemmene. 
 Geirr K. - Konnerud IL har ansatt en prosjektleder for «Av ungdom for 
ungdom». Ansatt i 100 % stilling med ansvar også for IFO og medlemsblad. 
Se mer på: www.konnerudil.no 
 
Klubber som driver IFO’er har fått brev fra Skatteetaten. Der fastslås det at 
Fritidsordning i idretten / IFO-tilbud ikke vil værefradragsberettiget fordi etaten 
mener at tilbudet er undervisning og derfor ikke omfattes av regelverket om 
foreldrefradrag som gjelder for SFO. IFO’er får dermed dårligere betingelser 
enn de kommunale SFO’er som anses som kun oppbevaring av barn. 
  

23.05  Aktuell informasjon fra daglig leder / ansatte om dialoger med DK og 
klubber. 
 Vår bingoentreprenør har sendt brev om vansker med lokaler og den negative 
virkningen det kan medføre økonomisk for de i idretten som mottar 
bingomidler. 

    

24/14 Eventuelt. 
  Ingen saker tatt opp. 
 

Neste styremøte i DIR er fastlagt til torsdag 2.oktober. 
 

Drammen, 10.9.2014 
 

Geir Skinnes 
Referent 

 
 

http://www.konnerudil.no/

